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De raad van de gemeente Bloemendaal; 
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Voorgesteld besluit 

Wij stellen u voor bij verordening vast te stellen aan welke kwaliteit vergunningverlening, toezicht 

en handhaving van omgevingsrecht moet voldoen.  

 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) schrijft voor dat gemeenten bij verordening 

vastleggen dat vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: VTH) van het omgevingsrecht aan 

bepaalde kwaliteitscriteria moet voldoen. De kwaliteitscriteria zijn gezamenlijk opgesteld door de VNG, het 

IPO en het Rijk.  

De gemeente legt vast dat de uitvoering van VTH-taken aan die criteria voldoet, en borgt op die manier een 

goed uitvoeringsniveau.  

De kwaliteitseisen gelden voor de taken die de gemeentelijke organisatie uitvoert, maar ook voor de 

basistaken die (wettelijk) aan de omgevingsdienst zijn opgedragen en de overige milieutaken die 

Bloemendaal heeft overgedragen aan de omgevingsdienst.   

 

Politieke keuzeruimte 

 

De VNG heeft een model-verordening gemaakt. Gedeputeerde staten moeten worden gehoord voordat de 

verordening wordt vastgesteld. Van de provincie is inmiddels de instemming ontvangen. Het doel is dat op 

niveau van de omgevingsdienst uniforme kwaliteitseisen bestaan. Wij stellen u voor het VNG-model over te 

nemen.  

 

Gedachtegang 

 

De kwaliteitscriteria 2.1 hebben betrekking op de manier waarop de VTH-taken worden uitgevoerd (volgens 

de beleidscyclus) en op de organisatie die daarvoor nodig is. Wat dat laatste betreft zijn er eisen aan 

formatie en deskundigheid, en aan het onderhouden en borgen daarvan. Als organisaties voldoen aan de 

criteria, is een uitvoeringsniveau met de gewenste kwaliteit haalbaar.  

De provincie is belast met interbestuurlijk toezicht; de raad oefent horizontaal toezicht uit. Ons college stelt 

de raad op de hoogte van de beleidsplannen, de werkprogramma’s en de resultaten. Daarbij hoort ook de 

toets aan de kwaliteitscriteria (2.1).   

 

Overwegingen van het college 

 

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede hebben de zelfevaluatie Kwaliteitscriteria 2.1 uitgevoerd. De 

criteria vereisen voor verschillende taken deskundigheid, die 2/3 van de formatieve tijd wordt benut, en 

waarvoor vervanging beschikbaar is. Minimaal moeten dus twee medewerkers inzetbaar zijn. Gezamenlijk 

kunnen de gemeenten grotendeels aan de criteria voldoen. Afzonderlijk getoetst is niet altijd vervanging 

beschikbaar voor deskundigen, zodat de continuïteit van de uitvoering niet is geborgd. Dat kan met 

samenwerking, overdracht of inhuur worden opgelost.  

  

 

Middelen 

 

Voor de taken die de gemeente zelf uitvoert is de formatie opgenomen in de begroting. Voor de aan de 

omgevingsdienst overgedragen taken is een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor 5300 uur. 

De samenwerking met Heemstede moet nog nader worden uitgewerkt en is nog niet in uren weer te geven.    

 

Participatie 

De vaststelling van de verordening heeft vooral interne gevolgen: het is een instrument voor de raad en de 

provincie voor uitoefening toezicht, en de raad spreekt zich uit voor toepassing van de kwaliteitscriteria 2.1 

 

 

Communicatie 

Beleid, programma’s en evaluaties worden gepubliceerd. 
 

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

Heemstede heeft eveneens het VNG-model overgenomen en vastgesteld.  
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Vervolgproces/evaluatie 

 

In het kader van Interbestuurlijk toezicht heeft de provincie de gemeente twee jaar achtereenvolgens als 

“adequaat” beoordeeld (2016017151). Dit kan leiden tot verminderd interbestuurlijk toezicht.  

 

Bijlagen 

1. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bloemendaal 2016 

(2016033959) 

2. Toelichting op de verordening (2016033958) 

 

 

 

Achterliggende documenten 

3. het spoorboekje voor de “Big8” (VNG) (2015053218) 

4. vraag en antwoord over de modelverordening (VNG) (2015053219) 

5. handleiding implementatie output en outcomecriteria (VNG) (2015053220) 

6. brief provincie over uniforme regels voor VTH (2016009858) 

7. brief provincie met IBT oordeel (2016017151) 

8. akkoord GS met concept-verordening (2016041310) 

 

 

 

 

  

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 

 

 

 

Advies Commissie 

De voorzitter vat samen dat het stuk wat betreft D66, VVD, GL, CDA, LB en PvdA een hamerpunt 

kan zijn en dat HvB het  afhankelijk van de antwoorden van de wethouder wil bespreken in de 

Raad. De voorzitter concludeert daarom dat het stuk als bespreekpunt naar de raadsvergadering 

van 22 december 2016 gestuurd wordt. 
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